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F. Botbreuken en vallen 
Zoals u weet komt het dikwijls voor dat oudere mensen vallen en iets breken. 
Daarom volgen nu enige vragen over vallen en botbreuken.  
 
CFTRFALL 
1. Is ... het afgelopen jaar gevallen? 
1. nee 
2. ja --> hoe vaak? (aantal) (CFTR#FALL, CFTRCFALL (constructed)) 
 
CFTRBOT1 
2. Heeft ... sinds het vorige vraaggesprek in 1995 of 96 een botbreuk gehad? 
1. nee 
2a. ja, (eerste) namelijk........... (CFTRBOT1A) 
1. pols 
2. bovenarm 
3. hand, vingers 
4. overige bovenste extremiteiten 
5. ribben 
6. bekken 
7. enkel 
8. voet, tenen 
9. heup 
10. overige onderste extremiteiten 
11. hoofd, hals 
12. wervels 
13. onbekend 
 
(Indien 2a = "ja") Heeft ... nog iets gebroken sinds het vorige vraaggesprek in 1995 of 
96? 
CFTRBOT2 
1b. nee 
2b. ja, (tweede) namelijk........... (CFTRBOT2A) 
1. pols 
2. bovenarm 
3. hand, vingers 
4. overige bovenste extremiteiten 
5. ribben 
6. bekken 
7. enkel 
8. voet, tenen 
9. heup 
10. overige onderste extremiteiten 
11. hoofd, hals 
12. wervels 
13. onbekend 
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(Indien 2b = "ja") Heeft ...  nog iets gebroken sinds het vorige vraaggesprek in 1995 
of 96? 
CFTRBOT3 
1c. nee 
2c. ja, (derde) namelijk........... (CFTRBOT3A) 
1. pols 
2. bovenarm 
3. hand, vingers 
4. overige bovenste extremiteiten 
5. ribben 
6. bekken 
7. enkel 
8. voet, tenen 
9. heup 
10. overige onderste extremiteiten 
11. hoofd, hals 
12. wervels 
13. onbekend 
 
(Indien 2a = "ja") 
CFTRBOT1B 
3a. Wat was de oorzaak van de eerste botbreuk? 
1. val van meer dan stahoogte 
2. val van stahoogte of minder 
3. verkeersongeval 
4. anders:...... 
 
(Indien 2b = "ja") 
CFTRBOT2B 
3b. Wat was de oorzaak van de tweede botbreuk? 
1. val van meer dan stahoogte 
2. val van stahoogte of minder 
3. verkeersongeval 
4. anders:...... 
 
(Indien 2c = "ja") 
CFTRBOT3B 
3c. Wat was de oorzaak van de derde botbreuk? 
1. val van meer dan stahoogte 
2. val van stahoogte of minder 
3. verkeersongeval 
4. anders:...... 
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CFTRBOTPH 
4. Heeft ... vanwege een botbreuk contact gehad met huisarts of specialist? 
1. nee 
2. ja --> met wie (bij beiden kiezen voor specialist)? 
 
1. huisarts 
2. specialist 
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